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Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului

Împreună pentru autism
2 aprilie este data la care
se sărbătorește, în întreaga lume, Ziua Mondială
de Conștientizare a Autismului, prin iluminarea în
albastru a unor clădiri importante și prin manifestări
de conștientizare a acestei
afecțiuni.

Pentru a marca această zi,
Asociația SOS Autism Bihor
a organizat, ieri, o serie de
evenimente, care au debutat
la sediul asociației, cu ,,Ziua
porților deschise”.
De ani de zile, Asociația
SOS Autism Bihor organizează marșuri, concerte, proiecții
de ﬁlme, iluminează în albastru clădirea Teatrului Regina
Maria, lansează baloane albastre, toate acestea pentru a marca, așa cum se cuvine, ziua de
2 aprilie.
Și în acest an, SOS Autism Bihor a pregătit o serie
de manifestări, pentru a celebra Ziua Internațională de
Conștientizare a Autismului,
manifestări care au debutat la
sediul asociației, din strada
Miron Pompiliu nr. 5, cu ,,Ziua
porților deschise”.
Direcţia de Asistenţă Socială Oradea a ales, și de această
dată, să sprijine și să ﬁe alături,
ca parteneri, de Asociaţia SOS
Autism Bihor.
Sub deviza „Trăieşte o clipă
în mintea unei persoane cu au-

O clipă pentru a înţelege persoanele diferite de noi

tism”, participanţii au vizitat
Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități SOS
Autism Bihor şi au participat la
o oră de terapie pentru persoanele cu tulburări din spectrul
autist, pentru a înţelege suferinţele acestor tineri şi a părinţilor lor.
„Dorința noastră este de a
contribui la construcția unei
societăți pregătite să accepte
și să integreze copiii și tinerii cu autism”, a fost mesajul
transmis de Simona Zlibuț,
președintele Asociaţiei SOS
Autism Bihor.
Printre cei prezenți la eveniment s-au aﬂat Florin Birta, vi-

Extinderea învățământului obligatoriu
la 15 ani generează probleme

Îngrămădesc
copiii în clase

urmare dim pagina 1
... măcar acum, de ce este importantă
creșterea ﬁnanțării sistemului de educație din
România. Nu e suﬁcient că aduci niște copii
în grădinițe, școli sau licee, pe care îi așezi
în bănci și îi ții ocupați. Educația trebuie să
dezvolte, iar acest lucru înseamnă locuri suﬁciente, pentru un acces egal al tuturor copiilor
în grădinițe și școli; unități de învățământ dotate cu materiale didactice care să ofere o nouă
perspectivă a stilului de predare și de învățare
– unul modern, nu unul tern care obosește
elevii; readaptarea programelor școlare la
cerințele de pe piața muncii, pentru a avea
tineri absolvenți cu șanse reale de angajare și
funcționali din punct de vedere profesional. Și,
da, trebuie spus, pentru toate acestea avem nevoie de strategi buni în educație și de bani pentru investiții. Altfel, nu facem decât să îngrămădim niște copii sau tineri în săli de clase”, a
declarat președintele FSLI, Simion Hancescu.
Președintele Klaus Iohannis a promulgat,
luni, legea pentru modiﬁcarea Legii educaţiei
naţionale 1/2011 prin care învățământul obligatoriu este mărit la 15 clase, incluzând grupa
mică, grupa mijlocie și grupa mare din învăţământul preşcolar.
 R.C.

ceprimarul municipiului Oradea, şi Arina Moș, directorul
DAS Oradea.
Evenimentele dedicate Zilei
Mondiale de Conștientizare a
Autismului au continuat ieri
cu un marş de conştientizare
şi sensibilizare a comunităţii
cu privire la tinerii şi persoanele cu forme grave ale autismului. Participanții la marș au
pornit din faţa magazinului
„Crişul”, pe traseul str. Republicii şi Piaţa Unirii. Îmbrăcați
în tricouri albastre, aceștia au
împărțit trecătorilor broșuri
despre asociație și centrul de
zi, încercând să tragă un semnal de alarmă asupra faptului

că aceste persoane există şi au
nevoie de sprijinul comunităţii
din care fac parte.
„Prin acest marș dorim să
facem un apel la solidaritate și
la impactul pozitiv pe care îl
are incluziunea socială a persoanelor cu autism”, a precizat
Simona Zlibuț.
În semn de solidaritate cu
persoanele cu tulburări din
spectru autist, clădirea Primăriei Oradea a fost iluminată
aseară, pentru câteva ore, în
albastru, culoare care reprezintă simbolul conştientizării
autismului.
 L. IONAȘ

Internată în stare gravă la Salonta

Încă o femeie a murit
din cauza gripei
Medicii au mai conﬁrmat decesul
unei persoane din cauza gripei, ﬁind
vorba de o femeie în vârstă de 43 de
ani din județul Bihor. Numărul total al deceselor a ajuns astfel la 190,
anunță Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.

Femeia de 43 de ani din județul Bihor
a fost conﬁrmată cu virus gripal tip A,
subtip H1N1. Ea suferea și de alte boli
și nu era vaccinată antigripal. Decesul
a fost înregistrat pe 30 martie. Femeia
a fost internată în Spitalul din Salonta
în data de 15 martie, în stare foarte gravă. Pacienta suferea de anemie severă
din cauza unor sângerări. Starea ei s-a
agravat, iar pe data de 20 martie a fost
transferată la Spitalul Judeţean, în Oradea. Pentru că avea simptome de gripă,
femeii i-au fost recoltatte probe, analizele conﬁrmând că aceasta avea gripă,
pe 22 martie. Din păcate, pe fondul problemei de sănătate mai vechi, starea bihorencei s-a agravat, aceasta încetând
din viaţă pe secţia ATI. În Spitalul Judeţean din Oradea mai este internată o
femeie de 47 de ani cu gripă, aﬂată, de
asemenea, în stare foarte gravă. Astfel,
numărul total al deceselor cauzate de

gripă de la începutul sezonului a ajuns
la 190. Până pe 24 martie, au fost vaccinate antigripal peste 1.300.000 de persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătății. Evoluţia
numărului îmbolnăvirilor prin infecţii
acute respiratorii la populaţia judeţului
Bihor se aﬂă în partea superioară a intervalului de valori speciﬁc sezonului
(aşteptat). Pe de altă parte, la Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică şi Control Boli Transmisibile al
DSP Bihor, pentru săptămâna 25 – 31
martie, au fost raportate 4.622 cazuri
de infecții acute ale căilor respiratorii
superioare (IACRS), în scădere faţă de
săptămâna precedentă (5.229 cazuri),
valoarea ﬁind mai mică faţă de săptămâna similară din sezonul anterior
(3.707 cazuri raportate în săptămâna similară din sezonul rece 2017-2018). Din
cele 4.622 cazuri au necesitat internare
103 cazuri. S-au înregistrat 1125 cazuri
de pneumonie şi bronhopneumonie, în
scădere faţă de săptămâna precedentă
(1228 cazuri), valoarea ﬁind mai mare
faţă de valoarea din săptămâna similară
din sezonul anterior (947 cazuri raportate în săptămâna similară din sezonul
2017-2018). Din cele 1.125 cazuri au necesitat internare 161 cazuri. 

Razii la sfârşit de săptămână

Sute de amenzi în traﬁc
Peste trei sute de participanți la traﬁc care
nu au respectat legislația rutieră au fost
sancționați de polițiștii rutieri în acțiune, la
sfârșit de săptămână.
În perioada 29 – 31 martie, poliţiştii rutieri
şi de ordine publică din cadrul Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Bihor au continuat acţiunile
pe şoselele bihorene. Ca urmare a abaterilor
constatate la sfârșit de săptămână, au fost
aplicate 323 de sancţiuni contravenţionale, cu
amenzi în valoare de 132.820 de lei. Totodată,
ca măsură complementară, pentru comiterea
unor fapte care atrag suspendarea exercitării
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut 35 de permise
de conducere. De asemenea, au fost reţinute 12
certiﬁcate de înmatriculare, au fost constatate
12 infracțiuni și 11 tamponări. 229 de sancțiuni
au fost aplicate pentru depăşirea limitelor legale de viteză, 39 de participanţi la traﬁc au fost
sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor
legale privind portul centurii de siguranţă, șase
bicicliști au fost sancționați pentru nerespectarea prevederilor legale privind circulația
pe drumurile publice, patru sancţiuni au fost
aplicate pentru punerea în circulaţie a unor autovehicule care prezentau defecţiuni tehnice, au
fost sancționate trei depășiri neregulamentare,
iar 42 de sancțiuni au fost aplicate pentru alte
abateri de la regimul circulaţiei rutiere. 

Locuri libere în stațiuni

94 bilete de tratament
pentru seria 3
Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost
repartizate 94 bilete de tratament pentru
seria 3, începând cu data de 15 aprilie 2019,
pentru câteva stațiuni din țară.
Casa Județeană de Pensii Bihor a trimis
marți, 2 aprilie, un comunicat de presă, prin
care anunță că i-au fost repartizate 94 bilete de
tratament pentru seria 3, începând cu data de
15 aprilie 2019, pentru următoarele staţiuni: 1
Mai, Covasna, Moneasa, Geoagiu.
Biletele se pot ridica de la sediul instituţiei,
zilnic, de luni până joi, între orele 8.00-16.00,
iar vineri, între orele 8.00-14.00, până în data
de 8 aprilie 2019, ora 16.00. Redistribuirea
biletelor de tratament neridicate se va face din
data de 9 aprilie 2019, ora 8.00.
Biletele de tratament se eliberează personal
titularului sau unei alte persoane desemnate de
către titular prin procură autentiﬁcată din care
să rezulte că mandatarul este împuternicit să
ridice biletul de tratament balnear.
La eliberarea biletelor de tratament, beneﬁciarii vor prezenta cuponul pentru plata pensiei
aferent lunii martie 2019 (copie şi original)/
adeverinţa eliberată de către angajator cu
câştigul brut aferent lunii anterioare repartiţiei, precum şi biletul de trimitere formular cu
regim special de la medicul de familie sau de
specialitate (copie şi original). 

